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Geen marktcommissie
N-VA-gemeenteraadslid Mark
Demesmaeker diende op de
gemeenteraad een voorstel in om het
marktbeleid in Halle nieuw leven in te
blazen:
“Het valt iedereen op dat de
tweewekelijkse voddekesmarkt er op
achteruit gaat. Een wekelijkse markt
is een dynamische economische
activiteit die mee moet evolueren
met zijn tijd en moet inspelen op
nieuwe trends. Dat kan alleen als
de stad in dialoog wil gaan met de
marktkramers. Dat gebeurt nu niet en
er is dan ook heel wat onvrede.”
De N-VA stelde daarom voor een
marktcommissie op te richten.
Helaas ... het stadsbestuur stemde dit
constructieve voorstel weg.

DE TRUKKE VAN DE FUUR
De Halse Carnavalraad organiseerde haar jaarlijkse revue onder de titel
‘Trukke van de fuur’. Dit gezegde uit het Halse taalgebruik verwijst naar
slinkse truukjes om bijvoorbeeld daden te rechtvaardigen of initiatieven door
te drukken. In het Halse schepencollege kennen ze daar ook iets van.
Bij het observeren en evalueren van de daden en initiatieven van het Halse
schepencollege kan men zich niet van de indruk ontdoen dat er ‘trukke van
de fuur’ gebruikt worden om een en ander te rechtvaardigen of uit te leggen.
Getuige hiervan de reacties, antwoorden en verklaringen die volgen op vragen en
opmerkingen van onze N-VA-fractie.
De Hallenaar verdient beter dan reacties à la ‘puntjes op de i’, ‘zet het maar in jullie
blaadje!’ of ‘daar zijn wij al lang mee bezig’ en zo meer!

OPENHEID IS NIET BESTEED AAN STADSBESTUUR

Maar men moet natuurlijk ook meer te vertellen hebben. Openheid onder de toren
van de Halse basiliek is niet besteed aan het huidig stadsbestuur. Daarom blijft
er voor onze gemeenteraadsleden niets anders over dan met argusogen het doen
en laten van deze bestuursmeerderheid en het schepencollege te volgen en te
bekritiseren telkens wanneer dit nodig is. Dat is sowieso de taak van de oppositie,
maar in Halle lijkt dat meer dan broodnodig.
Als de N-VA voorstellen indient die louter ten goede komen van het algemeen
belang van alle inwoners, worden die door de burgemeester of de bevoegde
schepen afgedaan als ‘ongepast, onredelijk, zonder belang, achterhaald, ...’. Men
kan alleen maar besluiten dat deze meerderheid enkel oog heeft voor haar eigen,
enge bekommernissen.

V.U.: Jos Rossie, Dekenstraat 26/10, 1500 Halle
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Jos Rossie
Voorzitter N-VA Halle

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van N-VA Halle nodigt alle Hallenaren van goede wil uit
op haar nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van N-VA-minister van
Financiën Johan Vanovertveldt
Zondag 18 jan. 2015 vanaf 11.00 uur
Zaal : Start 65
Oct.de Kerchove d’Exaerdestraat, 214, 1501 Buizingen

www.n-va.be/halle

Vernieuwing winkel-wandelcentrum: N-VA pleit voor
meer toegankelijkheid
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Vijver Essenbeek, duidelijk advies

Het is wellicht niemand ontgaan. De Halse Basiliekstraat wordt een moderne winkelwandelstraat. Wie
regelmatig door deze ‘handelsader’ wandelt, heeft al
vaker opgemerkt dat de straat eens flink onder handen
moet genomen worden. Niet alleen de straatbekleding
maar ook de riolering is dringend aan vernieuwing toe.
Een volledig heraangelegd wegdek met rijwegzone en
uitstalzone, nieuwe straatverlichting, aandacht voor
groen in de straat en hier en daar wat extra gecreëerde
pleintjes; allemaal accenten om Halle aantrekkelijker te
maken.

Democratie op zijn Russisch

Gemeenteraadslid Conny Roekens (N-VA) hoopt dat
de stad ook nog de tijd neemt om met de handelaars
in dialoog te treden. Om de visie die de stad heeft op
toegankelijkheid toe te lichten en te onderhandelen over
de toegankelijkheid van de handelszaken. Hier ligt nu
een uitgelezen kans, om, waar het kan, kleine drempels
weg te werken.

Geen geld voor levensreddende defibrillatoren

Het Halse gemeentebestuur wil geen geld vrijmaken om defibrillatoren of AEDtoestellen aan te kopen. Dergelijke AED-toestellen kunnen bij hartfalen levens redden.
Je vindt ze in veel gemeenten op openbare plaatsen. N-VA-gemeenteraadslid Dirk Van
Heymbeeck stelde voor drie toestellen aan te schaffen: een voor sportcentrum De Bres,
een voor het jeugd- en cultuurcentrum ‘t Vondel en een voor het stadhuis. Daar is
5 000 euro voor nodig, en dat wil de meerderheid niet betalen. Miljoenen euro’s voor een
prestigezwembad daarentegen, dat kan wel. Begrijpe wie kan!

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft brandhout gemaakt van de bouwaanvraag voor
11 woningen op de vijversite in Essenbeek langsheen de Kasteelstraat. Gemeenteraadslid Mark Demesmaeker: “Het
advies van de GECORO wijst op het belang van de open ruimte van de vijversite en van het dorpsgezicht. Net zoals de
N-VA vraagt ook de GECORO de opmaak van een RUP om een eind te maken aan het juridisch kluwen. Interessant is de
suggestie om een beschermingsprocedure te overwegen.” De N-VA vraagt het stadsbestuur dit advies serieus te nemen.

Een voorstel om een bestaande bunker in te richten als overwinteringsplaats voor vleermuizen kon natuurlijk op de
steun van N-VA rekenen. Groenexpert Mark Demesmaeker wilde naar aanleiding van dit punt het debat openen over het
biodiversiteitsbeleid in de stad Halle, en had een reeks positieve suggesties klaar: “Helaas … een gedachtewisseling over
een belangrijk aspect van het milieubeleid, dat was niet naar de zin van de meerderheid. De gemeenteraad wordt door dit
stadsbestuur monddood gemaakt. Angst om in debat te gaan met de oppositie?”

Mark Demesmaeker vraagt meer inspraak voor Europese regio’s
Als Europees Parlementslid strijdt Mark
Demesmaeker al enkele jaren voor meer inspraak
voor de regio’s. Hij vindt het niet correct dat enkel
nationale staten aan de Europese tafels mogen
aanschuiven. In concretu betekent dit dat België op
een Europese top nog steeds spreekt in naam van
het (hele) land, ook al zijn Vlaanderen of Wallonië
bevoegd voor de materie. Mark hoopt dat dit op
termijn verandert: “Vlaanderen is een dynamische
natie die haar belangen rechtstreeks in de EU moet
kunnen verdedigen.”

“Uiteraard is ook N-VA Halle voorstander van een verfraaiing en herinrichting van de Basiliekstraat”, zegt Conny
Roekens. “Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe dynamiek in het Halse centrum, iets wat alle centrumhandelaars
ten goede komt. Toegankelijkheid (in de brede zin van het woord) én een bloeiende middenstand zijn nauw met
elkaar verweven. Door de Halse winkelwandelstraat grondig aan te pakken, willen wij niet alleen scoren met de
architecturale uitstraling, maar ook met een winkelstraat waar iedereen zich goed voelt!”
Conny Roekens benadrukt nog eens dat het toegankelijk maken van een handelspand de vrije keuze en het persoonlijk initiatief is en blijft van de handelaar zelf. Maar een stad met een duidelijk visie rond toegankelijkheid
neemt hier een voortrekkersrol. “Een toegankelijke stad of gemeente wordt ook snel gezien als een leeftijdsvriendelijke stad. Via kleinschalige projecten in samenwerking met de lokale partners krijgen toegankelijke en leeftijdsvriendelijke initiatieven de meeste slaagkansen.”
In de strategische nota van de stad vinden we immers als tweede doelstelling: duurzaam beheer van openbaar
domein en stedelijke infrastructuur. Waaronder een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein.
Uiteraard is Conny Roekens er zich van bewust dat de scheidingslijn tussen openbaar domein en privé net die
drempel is waar het hier over gaat … maar hier kan toch over onderhandeld worden? We volgen het voor u op.

Bospoortbrug nog steeds onveilig

SCHOTLAND WINT ONDANKS ‘NEEN’

Mark voelt zich ook nauw verbonden met de regio’s
en volkeren die op een democratische en geweldloze
manier hun recht opeisen zelf te mogen beslissen
over hun eigen toekomst. Hij was op de eerste rij
getuige van de Schotse onafhankelijkheidsstrijd die,
ondanks het nipte nee-resultaat, toch een hele dynamiek tot stand bracht.

Het kruispunt van de Basiliekstraat met de Suikerkaai blijft een zeer
onveilige plek voor fietsers. Door de constructie van de rijweg worden
fietsers die uit het centrum komen naar het midden van de Bospoortbrug
afgeleid, waardoor bestuurders die uit de Suikerkaai komen deze fietsers
niet of pas laat zien naderen. Meer dan een jaar geleden stelde N-VA-raadslid
Wim Demuylder tijdens de gemeenteraad voor om de fietssuggestiestrook
aan te passen. Zijn voorstel kreeg echter geen gehoor bij de meerderheid. De
bevoegde schepen beloofde toen wel om een waarschuwingsbord te plaatsen
langs de Suikerkaai. Raadslid Wim Demuylder: “Intussen zijn we meer
dan een jaar later en nog dagelijks doen er zich conflictsituaties voor. Het
beloofde waarschuwingsbord is er nog steeds niet. Moet er eerst een ongeluk
gebeuren alvorens men gaat reageren?”.
Wat goede wil en een pot rode verf volstaan nochtans om hier een prioritair
fietspad te creëren.

DE CATALAANSE STEM IS DUIDELIJK EN HOORBAAR

Ook in Catalonië hield men een raadpleging over onafhankelijkheid. Dit was geen sinecure, want Spanje had het
referendum laten verbieden door het Grondwettelijk Hof en stuurde zelfs militairen naar de regio. Ondanks deze
intimidaties koos ruim 80 % van de Catalanen voor onafhankelijkheid.
Mark Demesmaeker was als EU-parlementslid internationaal waarnemer bij deze verkiezingen. “Ik zag er van op de
eerste rij hoe een volk haar wil op een democratische manier uitdrukte,” zegt Mark Demesmaeker. “Dit resultaat mag
niet genegeerd worden.”

halle@n-va.be

Conny Roekens
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/halle
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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